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1. Kokouksen avaaminen
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Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.17.
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista, johon on lisätty kohdat 6.6 ja 12.2 kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksytään edellisen kokouksen (HalKo 20.1.) pöytäkirja.
5. MiSo
Etäpeli-iltojen järkkääminen – Ilari & huvityöryhmä Hoidettu
Toiminnankehitys -tapaamiset – Kirsi Hoidettu
Kysely MaO -paidoista ja -kangaskasseista – Elias Hoidettu
Sisu-info Instagramiin – Siiri Siirtyy keväämmälle
Aktiivi-driven järkkäily – Julia, Vilma, Kirsi Työn alla
Haalarimerkkikisa – Julia Hoidettu

Valmis sponsoriviesti – Emilia Hoidettu
Hesarin peruminen – Emma Työn alla
Kuva National Geographic -lehdistä – Olivia Työn alla
6. Ilmoitusasiat
6.1 Uusimmat koronarajoitukset
Yliopiston tilat pysyvät suljettuina ainakin 14.3. asti.
6.2 Järjestölehtituki
Haku on käynnissä ja asiasta ilmoitetaan Mantun toimitukselle.
6.3 Tuutorihaku
Jatkuu 26.2. asti.
6.4 Klussekoulutukset
Järjestetään avaimellisille, kun klusse aukeaa.
6.5 Matrix ja CS:GO –liiga
Matrix ry haluaisi perustaa muiden Kumpulan ainejärjestöjen kanssa CS:GO -liigan. Infoa on laitettu
sähköpostiin, josta löytyy kiinnostuneille myös yhteystiedot.
6.6 Haalarimerkit ovat saapuneet
Merkit ovat saapuneet kampukselle.
7. Posti
Ei laskuja, yksi lehti.
8. Talousasiat
8.1 Tilin saldo
Tilillä on 5260,43€.
8.2 Taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne on hyvä.
9. Opintoasiat
9.1 Palaute
1. saatu palaute: ”Miten MaO voi hyväksyä toimintansa nimissä koronarajoitusten aikaan
liikuntatapahtumia? Pulkkamäki ja luistelu viimeisimpinä esimerkkeinä. 10 hlön kokoontumisrajoitus
koskee myös ulkotiloja ja harrastustoiminta on keskeytetty. Mielestäni ainejärjestöllä on oma vastuunsa
tartuntojen ehkäisemisessä ja säännöt koskevat myös MaOa. ”Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät
yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 10

henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä
voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta.
Korkeintaan 10 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, kuten
lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina
kun se on mahdollista.”
Hallitus vastaa: Reippailijavuorot laitetaan tauolle kuukauden ajaksi. Palautteen antajalla on hyviä
pointteja.
2. saatu palaute: ”Mao-listalle tulee aika ajoin melkoisen paljolti roskapostia. Myös suoranaisia
huijauksia. Miten voidaan ehkäistä? Joku valvomaan mitä pääsee listan läpi?”
Hallitus vastaa: Laitetaan viestiä IT-vastaavalle, joka valvoo sähköpostilistaa tälläkin hetkellä. Kaikkia
viestejä ei kuitenkaan todennäköisesti ole mahdollista suodattaa, ja välillä roskapostia pääsee läpi.
3. saatu palaute: ”Oisko tyhmää alottaa kilometrikisatyyppisesti hiihtokisa? :D Vois tyyliin haastaa
suoraan jonku järjestön tai esimerkiksi iigeestooryyn laittaa avoinkysymys, että haluuko jotku järjestöt
lähtee kisaan meidän kaa. Onko ihan tyhmä ajatus? Hiihtääkö kukaan enää ees? Lunta ainakin on paljon
ja ladut auki. Kohta pääsee varmaan meren jäällekkin. Tää oli vaan ajatus. En vaadi toteutusta.”
Hallitus vastaa: Hyvä ajatus, ja sopisi hyvin etä-Reippailijoiden toimintaan.
4. saatu palaute: ”MaO:lla on vuoden 2011 keväällä perustettu aktiivinen IRC-kanava, jolle ovat kaikki
tervetulleita. Kanavalla viihtyy lähemmäs 15 ihmistä ja se on oiva foorumi hallituksen tai Mantun
toimituksen tavoittamiseen.”
Tällaista lukee täällä meidän sivuilla. Onkohan vielä oikeasti noin?”
Hallitus vastaa: Ei ole enää noin, tieto poistettiin nettisivuilta. Pidetään sivuja muutenkin ajan tasalla.
10. Vastaavat
-Puheenjohtaja on täytellyt Tahloa, eli toiminta-avustuksen hakulomaketta ja hoidellut pieniä pjhommia. Puheenjohtajuus on ollut kivaa!
-Varapuheenjohtaja on myös hoidellut juoksevia asioita, esimerkiksi kuukausi-infoa, ja kokoustanut
laulukirjan tiimoilta.
-Mantun toimitus ilmoittaa, että uusin Mantucastin jakso on ulkona.
-Huvipäälliköillä on suunnitteilla erilaisia etätapahtumia.
Tässä välissä: Kokouksessa sovittiin, että ostetaan ainejärjestön yhteiseen käyttöön Jackbox 4 -nettipeli,
jonka hinta on 22,99€. Raha otetaan huvipäälliköiden budjetista.
-Egea-vastaavat ovat kokoustaneet Pohjoismaiden järjestöjen kanssa (North and Baltics).
-Tutorvastaavalle kuuluu hyvää, ja muistuttelee tutorhausta, joka on auki 26.2. asti.
-Retkivastaavalle kuuluu myös hyvää, myös viran puolesta. Kulttuurimaantieteen retki on koronasta
riippuen mahdollisesti tulossa.
-Liikuntavastaavallekin kuuluu hyvää, toivottavasti saadaan liikuntavuorot keväämmällä pyörimään.

Maailman tilan myötä on monien virkojen puolesta ollut aika hiljaista. Toivottavasti kaikki pääsevät
toden teolla hommiin vielä kevään aikana! Kokouseväänä monelta löytyi ajankohtaan sopivasti
Runebergintorttu.
11. Bileet, kulttuuri ja suhteet
11.1 Menneet tapahtumat: Ei menneitä tapahtumia
11.2 Peli-ilta 3.2.
Huvipäälliköiden järjestämä virtuaalinen pelitapahtuma Discordissa.
11.3 Toiminnan suunnitteluiltama 5.2.
Suunnitellaan MaO:n toimintaa ainakin työelämätoiminnan ja etä-Reippailijoiden näkökulmista.
11.4 HYYn virityspäivä 16.2.
Aktiiveille suunnattu koulutustapahtuma, johon eri virkojen edustajat voivat halutessaan osallistua.
11.5 Laskiainen 16.2.
Mahdollinen etätapahtuma tulossa. Pohditaan, miten järjestyy, jos järjestyy.
11.6 Opintokokonaisuusinfo 23.2.
Etenkin fukseille suunnattu tapahtuma, jossa annetaan tietoa maantieteen opiskelijoiden yleisistä
opintokokonaisuuksista.
11.7 Opintopalautteen purkutilaisuus 12.3.
Opiskelijat, muistakaa osallistua!
11.8 Hyvinvointi-iltama
Suunnitteilla oleva hyvinvointitapahtuma, josta saadaan lisätietoa myöhemmin.
11.9 Haalarikastajaiset
Pohditaan, miten toteutetaan keväämmällä, koska olisi kiva tehdä edes pienryhmissä jotain.
11.10 Osaston tutkimusryhmien esittäytymisiltama
Suunnitteilla oleva tapahtuma, jossa tutkijat esittäytyvät ja antavat lisätietoa tutkijan ammatista.
11.11 CGI:n tapahtuma
Joko 2. tai 3.3. Tarkentuu myöhemmin.
11.12 Alina-vuorot 6.3. ja 11.4.
Alina-salin aukiolo ei ole vielä varmistunut, mutta maaliskuun vuoron toteutuminen on
epätodennäköistä.

11.13 KOOMA
Toivottavasti järjestyy.
11.14 Kulttuurimaantieteen retki
Toivottavasti järjestyy.
11.15 Vappu
Toivottavasti järjestyy.
11.16 Lammi-viikonloppu
Toivottavasti järjestyy.
11.17 MaO:n 50v –vuosijuhlat ja sillis
Mahdollisesti loppusyksystä, kun fuksijutut on saatu alta pois.
12. Muut esille tulevat asiat
12.1 Pelastetaan Musta Härkä
Ilta-Sanomien artikkelin mukaan mantsalaisille tuttu ravintola Musta Härkä on talousvaikeuksissa, ja
kokouksessa käytiin keskustelua auttamismahdollisuuksista. Toimien käynnistämisestä tehtiin Zoomissa
anonyymi äänestys ja kaikki olivat sitä mieltä, että selvitellään asiaa, ja viedään toimia eteenpäin.
Auttamisideaksi nousi esimerkiksi haalarimerkki, jonka myynnistä osa lahjoitettaisiin Mustalle Härälle.
Mahdollinen lahjoitus ei tule MaO:n budjetista.
12.2 MaO-paitojen ja -kangaskassien tilaus
Kyselyn perusteella voidaan tilata sekä paitoja että kangaskasseja. Selvitetään, mistä paidat tilattiin
viimeksi, ja mistä tilataan tällä kertaa.
13. MiSo
MaO-paitojen tilaus: mistä tilattiin viimeksi ja mahdollinen uusi tilauspaikka – Julia & Erkki
Mustan härän pelastuskampanjan liikkeelle laittaminen – Ossi
Aktiivi-driven järkkäily – Vilma & Julia & Kirsi
Hesarin peruminen – Emma
Kuva National Geographic lehdistä
14. Kokousnostot
-peli-ilta
-toiminnankehitysilta
-opintokokonaisuusinfo
-Mustan Härän pelastuskampanja

15. Seuraavat kokoukset
15.1 Hallituksen kokous + kevätkokous
Sovitaan seuraava kokous (HalKo) 25.2. klo 18.15 Zoomissa. Kevätkokous sovitaan 26.2. klo 18.15
Zoomissa.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.50.

Julia Salmi, puheenjohtaja

Iiris Turunen, sihteeri

